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	Objeto	:

1-	Deliberar	os	Guia	de	Estudo	Dirigido	das	disciplinas	ministra	a	distância	de	acordo
com	 a	 ORIENTAÇÃO	 NORMATIVA	 5/2020	 -	 PRO-PRP/RET/IFSP,	 no	 seu	 artigo	 5o,
inciso	VI.

Do	PPC	antigo

PL-PAL	-	Projeto	aplicado	a	logística

PL-OTD	-	Operações	em	transporte	e	distribuição

Do	PPC	atual

PL-GPO	-	Gestão	da	produção	e	operações

PL-MPC	-	Metodologia	da	pesquisa	científica

PL-MQL	-	Métodos	Quantitativos	Aplicados	A	Logística

PL-GCS	-	Gestão	da	cadeia	de	suprimentos

PL-GAS	-	Gestão	ambiental	e	responsabilidade	social	na	logística

PL-GQL	-	Gestão	da	qualidade	aplicada	a	logística

PL-GEL	-	Gestão	estratégica	aplicada	a	logística

PL-SAR	-	Sistemas	de	armazenagem

2-	 Realizar	 avaliação	 acerca	 da	metodologia	 e	 alcance	 das	 atividades	 adotadas	 nas
aulas	 a	 distância,	 de	 acordo	 com	 a	 ORIENTAÇÃO	 NORMATIVA	 5/2020	 -	 PRO-
PRP/RET/IFSP,	no	seu	artigo	10o

3-	 Informe	 do	 cancelamento	 do	 edital	 	 Nº	 124/2020,	 do	 processo	 seletivo	 da	 pós
graduação	 do	 2o	 semestre	 de	 2020,	 de	 acordo	 com	 a	 ORIENTAÇÃO	 NORMATIVA
2/2020	 -	 PRO-PRP/RET/IFSP,	 Seção	 III	 –	 Dos	 Processos	 Seletivos,	 artigo	 9o.	 O
cancelamento	 do	 edital	 foi	 realizado	 pelo	 reitor	 a	 pedido	 da	 coordenação	 da	 pós
graduação	através	do	COMUNICADO	Nº	05/2020	–	IFSP/PRP/DPG.

4-		Deliberar	o	processo	seletivo	a	distância	da	pós	graduação	para	o	1o	semestre	de
2021

5-	Outros	assuntos,	se	houver.	

No	dia	treze	de	Agosto	de	2020,	reuniram-se	às	16h	00min,	remotamente,	através	do
software	Free	Conference	Call	(FCC)	os	seguintes	servidores	e	discentes:	Luís	Orio,
Giselle	 Santos,	 Adriano	 Maniçoba	 da	 Silva,	 Sivanilza	 Machado,	 Enio
Rodrigues,	 Gabriel	 Santos	 Rodrigues,	 Júlio	Maria	 de	 Souza,	 Eugênio	 Zampini,	 Luiz
Teruo	 e	 Wilson	 Tanaka,	 para	 discussão	 e	 deliberação	 sobre	 a	 pauta	 apresentada
abaixo:



1-	Deliberar	os	Guia	de	Estudo	Dirigido	das	disciplinas	ministra	a	distância	de	acordo
com	 a	 ORIENTAÇÃO	 NORMATIVA	 5/2020	 -	 PRO-PRP/RET/IFSP,	 no	 seu	 artigo	 5o,
inciso	VI.

Do	PPC	antigo

PL-PAL	-	Projeto	aplicado	a	logística

PL-OTD	-	Operações	em	transporte	e	distribuição

Do	PPC	atual

PL-GPO	-	Gestão	da	produção	e	operações

PL-MPC	-	Metodologia	da	pesquisa	científica

PL-MQL	-	Métodos	Quantitativos	Aplicados	A	Logística

PL-GCS	-	Gestão	da	cadeia	de	suprimentos

PL-GAS	-	Gestão	ambiental	e	responsabilidade	social	na	logística

PL-GQL	-	Gestão	da	qualidade	aplicada	a	logística

PL-GEL	-	Gestão	estratégica	aplicada	a	logística

PL-SAR	-	Sistemas	de	armazenagem

2-	Realizar	 avaliação	 acerca	 da	metodologia	 e	 alcance	 das	 atividades	 adotadas	 nas
aulas	 a	 distância,	 de	 acordo	 com	 a	 ORIENTAÇÃO	 NORMATIVA	 5/2020	 -	 PRO-
PRP/RET/IFSP,	no	seu	artigo	10o

3-	 Informe	 do	 cancelamento	 do	 edital	 	 Nº	 124/2020,	 do	 processo	 seletivo	 da	 pós
graduação	 do	 2o	 semestre	 de	 2020,	 de	 acordo	 com	 a	 ORIENTAÇÃO	 NORMATIVA
2/2020	 -	 PRO-PRP/RET/IFSP,	 Seção	 III	 –	 Dos	 Processos	 Seletivos,	 artigo	 9o.	 O
cancelamento	 do	 edital	 foi	 realizado	 pelo	 reitor	 a	 pedido	 da	 coordenação	 da	 pós
graduação	através	do	COMUNICADO	Nº	05/2020	–	IFSP/PRP/DPG.

4-		Deliberar	o	processo	seletivo	a	distância	da	pós	graduação	para	o	1o	semestre	de
2021

5-	Outros	assuntos,	se	houver.

A	 reunião	 foi	 iniciada	 pelo	 prof.	 Tanaka,	 apresentando	 a	 pauta	 e	 destacando	 a
ORIENTAÇÃO	NORMATIVA	5/2020	-	PRO-PRP/RET/IFSP,	no	seu	artigo	5o,	inciso	VI,
solicitou	 que	 o	 colegiado	 do	 curso	 da	 pós	 graduação	 delibere	 os	 Guia	 de	 Estudo
Dirigido	das	disciplinas	ministradas	a	distância	até	este	momento,	sendo	que	os	guias
de	 estudo	 dirigido	 de	 disciplinas	 que	 ainda	 não	 foram	 iniciadas	 deverão	 ser
deliberadas	 por	 este	 colegiado.	 As	 disciplinas	 relacionadas	 na	 pauta	 desta	 reunião
foram	 enviadas	 para	 a	 apreciação	 dos	membros	 deste	 colegiado	 que	 os	 aprovaram
por	unanimidade.

No	item	2	da	pauta	da	reunião,	de	realizar	avaliação	acerca	da	metodologia	e	alcance
das	 atividades	 adotadas	 nas	 aulas	 a	 distância,	 de	 acordo	 com	 a	 ORIENTAÇÃO
NORMATIVA	 5/2020	 -	 PRO-PRP/RET/IFSP,	 no	 seu	 artigo	 10o.	 A	 representante
discente	Giselle	relatou	que	na	sua	maioria	os	alunos	estão	conseguindo	entender	o
conteúdo	 das	 disciplinas,	 porém	 relatam	 o	 excesso	 de	 conteúdo	 da	 disciplina	 de
métodos	 quantitativos,	 há	 uma	 dificuldade	 de	 entendimento	 e	 este	 assunto	 será
abordado	no	horário	de	atendimento	do	professor	que	será	realizado	no	dia	de	hoje.
Há	o	problema	de	 ter	 três	disciplinas	por	 semana,	 com	demandas	de	 trabalhos	 em
todas	elas,	 com	um	 tempo	de	entrega	dos	 trabalhos	de	uma	 semana,	 sendo	que	os
alunos	 não	 estão	 conseguindo	 atender	 o	 prazo	 pois	 a	 maioria	 trabalham.	 Os
professores	 das	 disciplinas	 estão	 sensíveis	 a	 este	 problema	e	 estão	prorrogando	 os
prazos	 de	 entrega	 das	 atividades.	 O	 professor	 Tanaka	 questionou	 a	 representante
docente	 se	os	alunos	estão	 comparecendo	nos	dias	 e	horários	de	atendimentos	dos
professores.	A	representante	discente	Giselle	tem	acompanhado	a	maioria	dos	dias	de
atendimentos	da	turma	do	primeiro	semestre	e	relatou	que	menos	de	cinquenta	por
cento	 dos	 alunos	 participaram	 do	 horário	 de	 atendimento	 e	 uns	 motivos	 relatados



seria	 o	 horário	 e	 outro	 motivo	 seria	 que	 os	 alunos	 entrariam	 em	 contato	 com	 o
professor	por	email,	 em	alguns	dias	de	atendimento	do	professor	Adriano,	 somente
estiveram	presentes	a	representante	e	o	professor,	mas	mesmo	não	participando	dos
dias	de	atendimento	 relataram	 terem	dúvidas.	O	professor	Adriano	disponibilizou	o
seu	“whatsapp”	e	e-mail	de	contato	e	mesmo	assim	os	alunos	não	 tem	procurado	o
professor.	O	professor	Tanaka	destaca	que	em	uma	aula	presencial	o	aluno	tem	uma
postura	mais	passiva,	sentado,	absorvendo	o	conteúdo,	e	em	uma	aula	a	distância	o
papel	se	inverte	e	há	a	necessidade	de	uma	maior	pro	atividade	do	aluno,	no	sentido
de	buscar	mais	conhecimento	sobre	o	assunto	e	participar	do	horário	de	atendimento
oferecido	pelo	professor,	pois	 se	há	dúvida,	há	a	necessidade	 se	buscar	ajuda	para
sanar	as	dúvidas	e	é	importante	que	os	alunos	da	pós	graduação	compreendam,	que
há	a	necessidade	de	que	os	alunos	tenham	uma	maior	 iniciativa,	muito	diferente	de
um	 curso	 presencial.	 A	 representante	 discente	 Giselle	 observou	 que	muitos	 alunos
tiveram	 a	 sua	 rotina	 alterada	 e	 estão	 tendo	 dificuldade	 de	 executar	 todas	 as
atividades	dentro	do	prazo	determinados	pelos	professores,	considerando	que	há	três
disciplinas	 ministradas	 neste	 momento	 devido	 a	 reposição	 das	 aulas.	 O	 professor
Adriano	em	contato	 com	a	 representante	da	 turma,	 que	 também	é	 a	 representante
docente,	 soube	 da	 demanda	 dos	 alunos	 e	 prorrogou	 os	 prazos	 de	 entrega	 das
atividades	 e	 acompanhará	 semanalmente	 o	 desenvolvimentos	 dos	 acontecimentos
para	 posterior	 providencias.	 É	 importante	 observar	 que	 o	 mesmo	 conteúdo	 da
disciplina	 foi	ministrado	em	turmas	anteriores.	A	professora	Sivanilza	 informou	que
não	houve	relatos	de	problemas	referente	a	disciplina	e	que	os	prazos	de	entrega	das
atividades	 também	 foram	 prorrogados.	 Em	 reunião	 a	 distância	 com	 os	 alunos	 da
disciplina,	 a	 professora	 Sivanilza	 relatou	 que	 os	 presentes	 informaram	 que	 estão
conseguindo	fazer	as	aulas,	sendo	que	um	único	problema	foi	de	uma	aluna	que	não
estava	conseguindo	administrar	o	 tempo	dela.	De	acordo	com	a	professora,	há	uma
mudança	da	cultura	do	ensino	presencial	para	o	ensino	a	distância	e	esta	mudança
não	é	 fácil	para	os	alunos	e	professores,	há	suas	vantagens	e	desvantagens,	requer
que	 o	 aluno	 seja	 mais	 ativo,	 seja	 organizado	 e	 administre	 bem	 o	 seu	 tempo,
reconhece	 que	 com	 três	 disciplinas	 há	 um	 aumento	 expressivo	 de	 conteúdo,	 mas
infelizmente	 este	 aumento	 de	 disciplina	 foi	 devido	 a	 reposição	 do	 calendário
académico.	A	professora	está	satisfeita	com	os	 trabalhos	apresentados	pelos	alunos
com	 “feedbacks”	 interessantes	 e	 importantes	 sobre	 a	 dificuldade	 de	 gravar	 vídeos
para	a	apresentação	dos	 trabalhos.	O	professor	 Júlio	observou	que	muitos	alunos	e
professores	 pensam	 que	 fazer	 um	 curso	 a	 distância	 é	mais	 tranquilo,	 é	 necessário
mais	tempo	e	é	muito	diferente	que	um	curso	presencial,	sendo	que	o	tempo	útil	da
aula	é	muito	menor	em	relação	ao	tempo	total	disponível.	Relatou	que	em	um	ensino
a	distância	há	a	necessidade	de	mais	pesquisas	pelos	alunos	e	estas	pesquisas	fazem
parte	da	sua	autonomia	em	um	curso	de	pós	graduação.	O	professor	observou	que	em
um	 curso	 a	 distância	 “o	 aluno	 torna-se	 o	 ator	 principal	 e	 o	 professor	 ator
coadjuvante”,	 invertendo	 os	 papeis	 em	 um	 curso	 presencial.	 Em	 sua	 disciplina	 de
Gestão	Estratégica,	metade	do	conteúdo	é	assíncrona	disponível	no	Moodle	e	a	outra
metade	síncrona,	com	a	anuência	dos	alunos,	a	atividade	síncrona	é	realizada	todas
as	terças	feiras,	no	horário	da	aula	presencial,	e	para	os	alunos	que	não	conseguirem
participara	aula	síncrona,	será	ministrada	outra	atividade	específica.	Nas	atividades
síncronas	 há	 muitas	 atividades	 em	 grupos,	 sendo	 desenvolvidas	 on	 line	 com	 a
utilização	do	software freeconferenceall,	com	bons	resultados	e	este	método	também
está	sendo	aplicado	no	curso	de	graduação.

No	 item	3	da	pauta, informe	do	 cancelamento	do	edital	 	Nº	124/2020,	do	processo
seletivo	da	pós	graduação	do	2o	semestre	de	2020,	de	acordo	com	a	ORIENTAÇÃO
NORMATIVA	2/2020	-	PRO-PRP/RET/IFSP,	Seção	III	–	Dos	Processos	Seletivos,	artigo
9o.	O	cancelamento	do	edital	foi	realizado	pelo	reitor	a	pedido	da	coordenação	da	pós
graduação	através	do	COMUNICADO	Nº	05/2020	–	IFSP/PRP/DPG.	O	coordenador	do
curso	informou	que	solicitou	o	cancelamento	do	processo	seletivo	do	2o	semestre	de
2020	e	o	cancelamento	do	edital	foi	formalizado	através	do	comunicado	No	05/2020	-
IFSP/PRP/DPG.

No	item	4	da	puata,	deliberar	o	processo	seletivo	a	distância	da	pós	graduação	para	o
1o	semestre	de	2021.	O	coordenador	do	curso	solicitou	ao	colegiado	a	aprovação	da
realização	do	processo	seletivo	para	o	 ingresso	dos	alunos	no	primeiro	semestre	de
2021,	 informou	que	processo	deverá	 ser	 realizado	 totalmente	a	distância	 e	que	em
reuniões	anteriores	realizadas	na	área	da	gestão,	a	proposta	do	processo	seletivo	será
pela	 análise	do	histórico	 escolar	do	 candidato,	 considerando	a	nota	média	dos	dois
primeiros	anos	do	candidato.	A	realização	do	processo	seletivo	da	pós	graduação	para



o	primeiro	semestre	de	2020	foi	aprovado	por	todos	os	participantes	da	reunião.	Será
solicitado	 à	 Diretoria	 Adjunta	 Educacional	 a	 emissão	 da	 portaria	 instituindo	 a
comissão	organizadora	do	processo	seletivo,	para	a	elaboração	do	edital	do	processo
seletivo.

No	 item	 5	 da	 pauta,	 outros	 assuntos.	 O	 coordenador	 do	 curso	 informou	 que	 na
próxima	segunda	feira,	dia	17/08,	participará	de	uma	reunião	com	a	Diretora	Adjunta
Educacional	 para	 discutir	 a	 necessidade	 e	 conveniência	 de	 ajustar	 calendário
académico	da	turma	X	e	turma	XI	com	o	calendário	académico	oficial	do	IFSP	campus
Suzano,	 pois	 quando	 estes	 calendários	 foram	 elaborados	 não	 havia	 o	 calendário
oficial	do	campus.	O	professor	Júlio	observou	que	seria	conveniente	um	esforço	para
o	 ajuste	 do	 calendário	 visando	 o	 ajuste	 de	 planejamento	 e	 férias.	O	 professor	Enio
sugeri	que	se	evite	a	programação	de	duas	aulas	da	mesma	disciplina	por	 semana,
pois,	em	um	ensino	a	distância	o	aluno	necessita	de	tempo	para	absorver	e	praticar	o
conteúdo	e	com	o	calendário	atual,	com	duas	aulas	por	semana	da	sua	disciplina,	os
alunos	 poderão	 ter	 dificuldades	 de	 assimilar	 os	 conteúdos	 por	 ser	muito	 densa	 e	 o
ideal	seria	ter	uma	aula	por	semana	da	sua	disciplina	como	está	o	calendário	da	outra
turma.	O	coordenador	do	curso	explana	que	estes	horários	foram	elaborados	visando
a	necessidade	de	“recuperar”	o	tempo	e	devido	ao	fato	de	que	na	pós	graduação	não
houve	redução	de	carga	horária	e	na	graduação	houve	uma	redução	de	25%.	Se	não
fosse	realizados	estes	ajustes,	não	haveria	a	possibilidade	de	terminar	o	ano	letivo	de
acordo	com	o	calendário	oficial	do	campus.	Na	qual	o	professor	Enio	concorda.

Nada	mais	havendo	a	tratar	a	reunião	foi	encerrada	às	16h45min	e	eu,	Wilson	Yoshio
Tanaka,	lavrei	a	presente	ata,	que	após	lida	e	aprovada	será	assinada	por	todos.

20	de	agosto	de	2020

Documento	assinado	eletronicamente


